WIEŚCI I OPOWIEŚCI Z "PIĄTECZKI"
Klasa 8a wraz z wychowawcą panią Agnieszką Lesińska oraz panią
Natalią Kłysz-Sokalską przygotowała w tym roku uroczysty apel z
okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru
i odśpiewania Hymnu Narodowego i Hymnu Szkoły. Jeszcze
w obecności Sztandaru głos zabrała pani dyrektor B. Korbanek,
która zainaugurowała bieżący rok szkolny. Natomiast młodzież
rozpoczęła uroczystość od recytacji wiersza K. I. Gałczyńskiego pt:
„Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” przy akompaniamencie Pani
Natalii i muzyki z filmu „Polskie Drogi”. Wiersz wprowadził
nostalgiczny nastrój i przypomniał naszym młodszym koleżankom
i kolegom o patriotycznym obowiązku pamięci o tych, którzy
życie swoje oddali walcząc o naszą wolność. W tle na
granatowym płótnie widniały słowa Jana Pawła II „Nigdy nie jest
za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i raz
jeszcze spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych
zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń”.
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Gdy Poczet Sztandorowy opuścił salę gimnastyczną uczniowie
wprowadzili nas w radosny nastrój przedstawiając „szkołę na
wesoło” wg scenariusza Kabaretu Tey.
7 września w Galerii ODK Orbita odbył się wernisaż prac
malarskich uczniów naszej szkoły pt. „Portret inspirowany
kubizmem”. Na wystawie swoje prace zaprezentowali uczniowie
klas ósmych: Milena Podlas, Julia Jankiewicz, Zuzanna
Kowalczykowska, Marta Brzezińska, Roksana Bressy, Jakub
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Królikowski, Malwina Stawicka, Wiktor Czarkowski, Adriana
Gryzińska, Adriana Wielechowska, Mikołaj Bigajczyk, Bartek
Jackowiak, Hanna Stemplewska, Martyna Zięba, Izabella Majczak,
Anna Bekas, Bartosz Przekota, Maja Schmidt, Mikołaj Kusiak, Olaf
Wójkiewicz, Sebastian Bear, Weronika Szymanowska, Wiktor
Bendziński, Zuzanna Najmanowicz, Paulina Niedźwiecka, Julia
Szeszuła, Kamila Olejniczak. Prace plastyczne powstały pod
kierunkiem p. Małgorzaty Furmanowskiej.

Efektem podjętych działań na rzecz czystości naszego miasta jest
wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz
poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, w którym
żyjemy. Tak trzymać!
25 września uczniowie klasy 7b obejrzeli w Teatrze Apollo
spektakl na motywach tragedii Juliusza Słowackiego pt.
„Balladyna” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji.
Młodym ludziom podobała się zabawna kreacja Grabca,
a zaczarowała ich Goplana. Oby coraz więcej teatralnych wrażeń!

12 września klasa 1 d odbyła spotkanie ze Strażą Miejską pod
hasłem "Bezpieczna szkoła".

25 września uczniowie klasy 7 a wybrali się do kina na film pt.
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Wszyscy zgodnie uznali, że
film był doskonałą lekcją historii i atrakcyjnym wstępem do
lektury utworu Arkadego Fiedlera. Do szkoły wróciliśmy
w doskonałych humorach.

19 września klasy IVc, Va i VIIIb wybrały się na Festyn
Archeologiczny do Biskupina. W tym roku impreza ta stała pod
znakiem handlu i nosiła tytuł: Archeomarket. Od wymiany po
stragany. Uczniowie mogli dowiedzieć się jak rozwijał się handel
od epoki kamienia, przez epokę brązu, epokę żelaza po wczesne
średniowiecze, gdzie i kiedy pojawiły się pierwsze monety, jak
przebiegały szlaki handlowe. Obejrzeli inscenizacje historyczne
połączone z walkami wojowników. A wszystko to w otoczeniu
zrekonstruowanej osady biskupińskiej oraz wioski żywcem
wyjętej z czasów wczesnośredniowiecznych.

25 września w przepiękny poranek młodzież z klasy 8 a wraz
z wychowawczynią wybrała się do Cinema City na projekcję filmu
Michała Bajona pt. „Kamerdyner”. Film obrazuje raczej niezbyt
znane szerokiej widowni karty z historii Polski, a także przybliża
tragiczne losy Kaszubów podczas obydwu wojen światowych i tuż
po 1945 roku.
Trudny film został jednak bardzo dobrze odebrany przez uczniów
naszej szkoły. Wracając, analizowaliśmy sceny z filmu, a świat
dookoła wydawał się taki nierzeczywisty w zmierzeniu
z tragicznymi wydarzeniami naszej historii. Dla nas wszystkich widzów znamienne staje się przesłanie, aby zawsze żyć w zgodzie
z sąsiadami. I tak jak powiedział bohater kreowany przez Janusza
Gajosa: „Z ludźmi trzeba rozmawiać”.

20 września klasa 1d wybrała się z wizytą do gabinetu
weterynaryjnego, gdzie dzieci zgłębiły tajniki pracy weterynarza.
Dziękujemy!
21 września uczniowie naszej szkoły, wraz z nauczycielami, brali
udział w corocznej akcji proekologicznej „Sprzątanie Świata –
Polska 2018”, która odbyła się pod hasłem „AKCJA –
SEGREGACJA”. Sprzątaliśmy teren na osiedlu Kosmonautów.
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25 września klasa 2 b wybrała się z wizytą do księgarni
„Z Bajki” na spotkanie z pisarką Magdaleną Podbylską. Tematem
spotkania była 100. rocznica Powstania Wielkopolskiego na
przykładzie książki „A u nas powstanie”.

klasa IV C wybrała się na seans filmowy „Mała stopa”. Film
opowiadający nie tylko o przygodach Yeti, ale przede wszystkim
o przyjaźni, tolerancji, akceptacji innych przekonań i wartości
podobał się wszystkim oglądającym.

26 września klasa 6 a wzięła udział w warsztatach edukacyjnych
„Zostań Miejskim Przyrodnikiem”. Odbyły się 4 spotkania,
w czasie których uczniowie poszerzyli wiedzę na temat owadów
i ptaków przebywających w otoczeniu człowieka i ich roli
w ekosystemie. Po zakończeniu spotkań szkoła otrzymała
karmnik dla ptaków i karmę na cały sezon zimowy.

Klasa 1 b z okazji Dnia Chłopca wybrała się na spotkanie
z klockami Lego w Bricks 4 Kids. Bawiliśmy się świetnie!
Poznaliśmy pojęcia "ruch" i "grawitacja".
Całą pierwszą połowę
przygotowywaliśmy
się
Pierwszoklasistów.

28 września klasa 2b zainaugurowała otwarcie nowego sezonu
WEDUM w kinie Rialto filmem „Gdzie jesteś Krzysiu?”. Młodym
miłośnikom kinematografii taki początek bardzo przypadł do
gustu!

października, w pocie czoła,
do
uroczystości
Ślubowania

Klasa 1 d i 2 b świętowała ten dzień w NIKU grą w bowling,
natomiast klasa 5 b pyszną pizzą - niespodzianką!
Klasa I c, z okazji Dnia Chłopca, uczestniczyła w seansie filmowym
zorganizowanym przez kino Muza, w ramach Festiwalu
filmowego - Kino dziecka. Film pt. „Mirai” przedstawiał historię
małego chłopca, którego szczęśliwe dzieciństwo zostało
zakłócone narodzinami młodszej siostry. Reżyser zaprezentował
życie jednej rodziny, poruszył ważne kwestie związane ze zmianą
trybu życia wszystkich domowników, po przyjściu na świat
nowego potomka. Uczniom podobała się fabuła filmu,
a dodatkową atrakcją dla wielu z nich była podróż tramwajem.

Nasza szkoła uczestniczyła w akcji „VIII ŚWIATOWY DZIEŃ
TABLICZKI MNOŻENIA” organizowanej w dniu 28 września 2018
r. pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia
znają!” Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia
sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji
zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te
zaległości. Program:
- 25-27.09.2018. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia –
w domu, w szkole.

28 września z okazji Dnia Chłopca Samorząd Uczniowski
zorganizował rozgrywki w piłkę nożną dla klas 4-8.

- 28.09.2018. Egzaminy z tabliczki mnożenia: Uczeń wybiera los
z 5 trudnymi przypadkami mnożenia. Jeżeli podał wszystkie
poprawne odpowiedzi, zdobył tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.
W przypadku pomyłki, choćby raz, egzamin jest niezdany.

Pod koniec września uczniowie mieli okazję wybrać się z panią
Justyną Górą na „Smaki Regionów”. W niewielkiej grupce
uczniów doświadczaliśmy zapachu, smaku różnych regionów
Polski, ale także świata.

Uczniowie na różne sposoby uczcili Dzień Chłopca:
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Uczniowie mieli okazję wziąć udział w warsztatach owocowych,
spróbować wyciskania soku z jabłek oraz wziąć udział
w konkursie. Zosia Nowak wykazała się niezwykłą szybkością
w rozwiązywaniu zadania i wygrała piękną grę, którą ofiarowała
dla szkoły.

poprowadziła pani Anna Warchlewska w ramach współpracy
z Unią Europejską.
16 października klasa 2b uczestniczyła w lekcji zajęć technicznych
w Castoramie na MAJSTERKOWIE. Było malowanie na szkle oraz
próba cięcia piłą. Uczniowie zwiedzili także sklep i magazyny.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za udział w wycieczce
i zapraszam na następne wydarzenia.

Udało się! Teren wokół naszej szkoły po raz kolejny został
zmodernizowany. 25 października nastąpiło oficjalne otwarcie
siłowni zewnętrznej wybudowanej dzięki Grantowi 2017 we
współpracy z Radą Osiedla Nowe Winogrady Wschód. Cegiełki na
budowę siłowni, wiaty rowerowej i renowację otoczenia dołożyła
także nasza spółdzielnia mieszkaniowa i Rada Rodziców. Na
uroczystości pojawili się wspaniali goście, z przewodniczącym
Rady Miasta Poznania, panem Grzegorzem Ganowiczem na czele.
Spotkanie uświetnił wspaniały występ chóru świetlicowego pod
batutą pani A. Górnej. Pani dyrektor wręczyła podziękowania
tym, którzy osobiście zaangażowali się w ten projekt. Z nowych
urządzeń mogą korzystać wszyscy uczniowie Zespołu.

Wybory do samorządu uczniowskiego odbyły się 5 października
w świetlicy szkolnej. Przewodniczącą została wybrana Julia
Jankiewicz z klasy 8a. Serdecznie gratulujemy!
9 października klasa 8 a zorganizowała szkolną kawiarenkę, której
celem było propagowanie idei patriotycznej wśród młodzieży.
W czasie dwóch dużych przerw odbył się pokaz pieśni
patriotycznych połączony ze sprzedażą kawy i ciasta. Pieniądze ze
sprzedaży słodkości mają posłużyć do kupna kwiatów i odwiedzin
naszych uczniów w Domu Weterana.
12 października w naszej szkole uczciliśmy 40. rocznicę wyboru
na tron piotrowy Karola Wojtyły na Papieża, jak też Dzień
Edukacji Narodowej. Uczniowie poszczególnych klas szykowali
dla nauczycieli medale z żartobliwymi wpisami. Tego dnia
uczniowie z klasy 8 a i chór szkolny wystawili inscenizacje
słowno-muzyczną, opowiadającą o Karolu Wojtyle jako
nauczycielu, wychowawcy i papieżu. Na koniec apelu cala
społeczność szkolna odśpiewała „Barkę”, ulubioną pieśń Papieża
Jana Pawła II. Równocześnie Szkolne Koło Caritas rozprowadzało
kremówki papieskie na rzecz rehabilitacji małego Eryka.

OSIĄGNIĘCIA KONKURSOWE
Uczennice naszej szkoły – Laura Wróbel z klasy 6 a oraz Emilia
Błaszkiewicz z klasy 6 a – zostały laureatkami VI edycji konkursu
przyrodniczo – artystycznego „Przyrodnicze rymowanie –
otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich
parków krajobrazowych”. Gratulujemy uczennicom sukcesu
i życzymy dalszych wysokich osiągnięć w konkursach
przyrodniczych!

16 października dla uczniów klasy 8 a odbył wykład w ramach
projektu „Finansowania młodych”. Zajęcia u nas w szkole
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We wrześniu uczniowie naszej szkoły brali udział w kilku
imprezach: „Wilcza Mila”, „Bieg Chrobrego” oraz sztafetowe
biegi przełajowe.

najlepszych szkół w Poznaniu. Chłopcy w badmintonie zajęli II
miejsce (jedno zwycięstwo i jedna porażka). Niestety tylko jedna
drużyna awansowała do dalszego etapu rozgrywek.

Wilcza Mila - dystans 1600 metrów pokonali dziewczynki
i chłopcy z klas 5b oraz 6b. Trzy osoby z nich stanęło na podium:
w roczniku 2006 i młodsi wygrał Adrian z 6b, a Szymon z klasy 5b
zajął II miejsce. W tej samej kategorii wiekowej druga była
również Zuzia z klasy 6b.

W listopadzie odbędą się jeszcze rozgrywki w piłkę ręczną,
siatkową oraz koszykową. Liczymy na dalsze sukcesy naszych
zespołów.

Bieg Chrobrego - naszą szkołę reprezentowała klasa 4b.
Uczniowie mieli do przebiegnięcia dystans 500 metrów. Najlepszy
zawodnik z klasy 4b był czwarty, natomiast zawodniczka była
szósta. W tym roku bez medalu w tym biegu.

W dniu 22.10.18 nasza reprezentacja w składzie: Aleksandra
Golon, Zuzanna Osicka, Zuzanna Rybacka rozegrały turniej
badmintona w grze pojedynczej i podwójnej. Pokonały
gospodarzy z SP 54 i zespół z SP 51, zajęły I miejsce w grupie
i awansowały do II etapu rozgrywek. Dalej trzymamy kciuki za
dziewczyny! W listopadzie znów powalczą!

Badminton dziewcząt - I miejsce i awans do II etapu Igrzysk
Młodzieży szkolnej.

Sztafetowe biegi przełajowe. W rozegranych 26 września
sztafetowych biegach przełajowych w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej wzięło udział ponad 1200 zawodniczek i zawodników
z poznańskich szkół. Nasza szkoła również brała udział
i wystawiliśmy sztafety dziewcząt oraz chłopców. W tym roku
nasz zespół zajął 16 miejsce na 32 zgłoszone szkoły podstawowe.

Badminton chłopców - II miejsce.
Chłopcy w składzie Jędrzej Niedźwiedzki, Bartosz Szenborn,
Franciszek Chętnik wywalczyli II miejsce w grupie w I etapie
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie w grze pojedynczej
i deblu. Gratulacje!

W październiku odbyły się rozgrywki międzyszkolne w tenisie
stołowym, unihokeju oraz badmintonie dziewcząt i chłopców w
ramach Igrzysk Dzieci. Dziewczynki z rocznika 2006 i młodsze
startowały w tenisie stołowym w SP 50 i zajęły II miejsce (wygrały
z SP67 i przegrały z gospodarzem), natomiast chłopcy z rocznika
2006 i młodsi zajęli III miejsce.
W unihokeju chłopcy w I etapie rozgrywek wylosowali SP 67 oraz
SP 20 i ostatecznie zajęli II miejsce (wygrali z gospodarzem
i przegrali z SP20). Dziewczynki pojechały do SP 18 i zajęły III
miejsce.
Najlepiej zaprezentowały się dziewczynki w badmintonie, które
wygrały I etap i 8 listopada zagrają o wejście do czwórki
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